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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Mulde Fröjel och telefon 
            2020 09 10 
 
 

Närvarande: Morgan Hallgren, Marie Göransson, Kerstin Bergquist, Magnus Karlsson, Åsa 
Sjöberg, Lars Hargeson, Ida Nilsen, Eva-britt Lerman Airiman 
 
 
Anmält förhinder: Patric Hedenstein, Ingmar Palmgren, Helge Ahlner, Michael Modin 
 
 
§46 Mötets öppnande  
Marie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
§47 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  
 
§48 Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes. 
 
§49 Kassarapport  
Ekonomin är god. 
 
§50 Rapport från sekreteraren  
Inget att rapportera. 
 
§51 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 
Vi har haft kaninprovet och det har gott bra. Ekonomin är inte helt klar men det ser ut att göra 
ett bra resultat. 
Vattenprovet inställt pga inga anmälda. 
 
Vi startar fältträning/inventering på onsdag 16/10 
 
Jeremy kommer inte pga corona. 
 
Magnus försöker hitta datum för en prova på kväll spaniel. 
 
  



 
§52 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 
B-prov 17-19/9 nästan fullt alla dagar. 
Fattas funkisar på lördagen 
Valpkurs med 9 deltagare. 
Träningshelgen i våras med Mark Demain blev inställt men nu är han inbokat igen 17-18/4-21 
med samma vilkor. 
 
 
 
§53 Rapport från Tollar-ansvarig 
Vi har inte haft nån verksamhet i år men ser fram mot 2021, siktar på dubbelprov i mitten på 
augusti. Planerar även kurs under våren. 
 
§54 Rapport från viltspårssekreterare 
75 år jubileums spår 3 rörliga i aug 1 championat. Vi har haft 1 prova på gång, 2 st av dem har 
anmält si till kurs. Fasta prov 2021 24/4 25/9 Magnus skickar till apportören 

§55 Rapport från utställningssekreterare  
Vi förbereder allt inför utställning i vår men avvaktar med att ansöka till polisen eftersom det 
innebär kostnader. 
 
§56 FB-R 
Inget att rapportera 
 
§57 Remisser 
Inget attt rapportera 
 
§58 Övriga frågor 
Boberg hade önskemål om att få varsin chipläsare, vi kollar upp behovet. 
 
§59 Nästa möte 
 
20/10 kl 19 Hos Morgan i Fröjel. 
 
§60 Mötet avslutas. 
Ordförande tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Marie Göransson   Magnus Karlsson 
   
Ordförande                                              Mötessekreterare 


